MILJÖPOLICY
World Trade Center Stockholm AB ska genom ett målmedvetet och engagerat
dagligt miljöarbete bidra till en långsiktig hållbar miljöutveckling av verksamheten.
Vi är miljömärkta med Svanen
I vårt miljöarbete ingår följande:

Mat & dryck I mesta möjliga mån använder vi oss av ekologiska och
närproducerade råvaror. I vårt arbete med att nå detta mål har vi ett
dagligt nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners.
Kemiska produkter och förbrukningsartiklar Vi samarbetar med diskföretaget
Diskteknik AB som levererar service samt städ- och diskprodukter
och uppfyller SIS Svanen kriterier för restauranger. Företaget ansvarar
även för att eget emballage återtas. Diskteknik ansvarar också för
utbildning av vår städ- och diskpersonal. Vårt mål är att på sikt byta ut
allt förbrukningsmaterial mot miljömärkta alternativ.
Energi & vatten Vi har separat mätare för el och vatten. Avläsning och uppföljning
sker månatligen. Vi använder ej kylmediet CFC. Vi använder endast
el som är producerad av vind- och vattenkraft.
Avfall & transporter Genom vår leverantör Logistikbolaget har vi säkerställt att
sortering, insamling och uppföljning sker med högsta möjliga kvalitet.
Systemet är modernt, flexibelt och har flera fördelar ur ett
miljöperspektiv. Det sorterade avfallet möjliggör återvinning i hög
utsträckning och det gör också att antalet transporter till och från
fastigheten blir färre till antalet. All hantering registreras och
dokumenteras vilket ger stor kontroll över miljöpåverkan samt gör det
enkelt att vidta förbättrade åtgärder.
Miljöledning & egenkontroller Inom företaget finns en dokumenterad organisation
för miljöarbete. Genom våra medarbetares framåtanda, engagemang
och kontinuerliga utbildningar garanterar vi att vår miljöpolicy
efterlevs. Vi arbetar ständigt för att påverka utvecklingen inom vår
bransch mot ett hållbart samhälle och alltid verka i enlighet med
tillämpliga lagar och myndighetskrav.
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